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посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам 

законів та інших нормативно-правових актів. 

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених у 

Законі України «Про запобігання корупції». 

Заходами з реалізації загальної відомчої політики стосовно запобігання та 

протидії корупції у сфері діяльності педколеджу визначено: 

- забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства 

посадовими особами педколеджу, шляхом проведення організаційної та 

роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції ( у тому числі 

проведення семінарів, навчань); 

- забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорості та 

неупередженості; 

- перевірка факту подання посадовими особами педколеджу декларацій осіб, 

які займають відповідальне та особливо відповідальне становище чи займають 

посади, повязані з високим рівнем корупційних ризиків та повідомлення 

Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій; 

- виявлення сприятливих для вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією 

правопорушень ризиків в діяльності посадових осіб педколеджу; 

- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, 

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення 

корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб педколеджу; 

- забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових 

повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів; 

- здійснення контролю за дотриманням посадовими особами педколеджу під 

час виконання посадових обов’язків загальноетичних норм поведінки; 
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- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно 

повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень; 

- здійснення антикорупційного контролю за прийнятими посадовими особами 

педколеджу рішень; 

- забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів 

прозорості та неупередженості при висвітленні її на офіційному веб-сайті 

педколеджу; 

- здійснення інших заходів, визначених вимогами чинного законодавства 

України. 

Строк дії Антикорупційної програми КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний 

коледж імені Маркіяна Шашкевича» на 2020 рік – з часу затвердження до 31 

грудня 2020 року. 

 

II. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

Для забезпечення проведення серед посадових осіб педколеджу 

організаційної та  роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення та 

протидії корупції впродовж 2020 року у КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний 

коледж імені Маркіяна Шашкевича» планується здійснення таких заходів: 

№ Назва заходу Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання 

1 Проведення навчання на 

тему: «Повідомлення про 

зміни в майновому стані»  

Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

I квартал 

2020 року 

2 Розміщення на 

інформаційних стендах та 

офіційному веб-сайті 

Уповноважена особа 

з питань запобігання 

Постійно протягом 

2020 року 
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педколеджу актуальної 

інформації 

антикорупційного 

спрямування 

та виявлення 

корупції 

3 Проведення інструктажу з 

питань запобігання і 

протидії корупції, 

основних положень 

антикорупційного 

законодавства, правил 

етичної поведінки, 

антикорупційної програми 

для вперше прийнятих 

посадових осіб 

педколеджу 

Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Протягом семи 

робочих днів після 

призначення 

4 Здійснення опитування 

серед посадових осіб 

педколеджу з метою 

визначення потреб у 

проведенні навчань на 

конкретні теми з питань 

антикорупційного 

законодавства 

Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Останній робочий 

день кварталу 

протягом 2020 

року 

5 Проведення круглого 

столу на тему: 

«Запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів»  

Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

ІІ квартал 2020 

року 

 

 

6 Проведення навчання на 

тему: «Електронне 

декларування» 

 

Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

І квартал 

2020 року 

7 Проведення круглого 

стола на тему: «Етика 

поведінки посадової особи 

педколеджу» 

Уповноважена особа 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

ІІ квартал 2020 

року 

8 Поширення інформації 

щодо програм 

Уповноважена особа 

з питань запобігання 

Постійно протягом 

2020 року 
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антикорупційного 

спрямування та 

висвітлення актуальної 

інформації з питань 

запобігання та протидії 

корупції на офіційному 

веб-сайті педколеджу  

та виявлення 

корупції 

 

Індикатори виконання зазначених заходів: повнота, своєчасність та 

ефективність виконання. 

Одночасно передбачається участь посадових осіб педколеджу в 

конференціях, круглих столах, семінарах та інших заходах із питань запобігання і 

протидії корупції, що проводитимуться в області та в Україні. 

 

III. Процедури щодо моніторингу, оцінювання виконання та 

періодичного перегляду Антикорупційної програми 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у КЗ ЛОР 

«Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» здійснює контроль 

за виконанням заходів передбачених Антикорупційною програмою, а також 

щоквартально здійснює моніторинг впровадження цих заходів шляхом проведення 

оцінки результатів здійснення заходів за критеріями фактичного виконання заходів 

та їх впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного 

ризику. 

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за 

наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також після 

проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків до Антикорупційної 

програми можуть вноситися зміни та/або доповнення. 

Уповноважена особа з питань  

запобігання та виявлення корупції  

у КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний  

коледж імені Маркіяна Шашкевича»                                      Андрущенко-Луценко Т.І. 


